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Formularz zgłoszeniowy 
Prosimy o przesłanie e-mailem na adres: cech@motoryzacja.home.pl lub faksem na nr: 22 635 04 64 

Tytuł szkolenia/kursu: Szkolenie do uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1kV 

Data i miejsce  szkolenia/kursu: 07.02.2017 r.  Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121 

Cena za szkolenie za  osobę netto 300 zł  + 23% VAT  = 369,00  zł brutto 

Dane firmy 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP:………………………………………… Adres:………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:………………………………….. Fax:……………………………………. E-mail:…………………………………………………. 

Dane uczestników szkolenia/kursu 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………… e-mail:…………………………………………………. 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………… e-mail:…………………………………………………. 

Uwagi…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Warunki uczestnictwa:  
Wypełniona karta zgłoszenia i dokonanie przelewu przed szkoleniem jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu. 
Warunki rezygnacji:  
Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w 
terminie późniejszym lub nie zgłoszenie się na szkolenie/kurs nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.  
Cena: zawiera udział w szkoleniu, materiały, catering, zaświadczenie,  bez kosztów dojazdu oraz opłaty parkingowej.  
 Wpłaty kwoty za uczestnictwo, należy dokonać przelewem bankowym przed szkoleniem  na rachunek bankowy PKO 

SA 32 1240 6003 1111 0000 4945 7289  z dopiskiem „Uprwnienia eksploatacyjne SEP do 1kv ” 
 
 Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia oraz dla celów 

marketingowych przez Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych zgodnie z ust. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 

101 z 2002, poz. 926 późn. zm.) oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002, poz. 

1204 z późn. zm.). 

 

 

       ……………………………………………….                   ………………………………………………………… 

(pieczątka firmowa)     (data i podpis osoby upoważnionej) 
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Eksploatacja urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu  do 1 kV 

Program 
 
1.   Podstawy elektrotechniki       
                                                  
2. Zasady budowy, działania oraz normy i warunki techniczne budowy  urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych.      
Zasady budowy i działania : instalacji elektrycznych, transformatorów, silników elektrycznych prądu 
stałego i przemiennego, baterii akumulatorów   i  urządzeń oświetlenia elektrycznego. 
                                                                                                                           
3. Ochrona przeciwporażeniowa stosowana przy urządzeniach i instalacjach o napięciu do 1 kV.   
Ochrona przeciwporażeniowa przy urządzeniach o napięciu 1 kV. Norma PN – HD 60364 – 4 – 41 . 
Układy sieci TN, TT , IT . Rodzaje ochron przeciwporażeniowych. Środki ochrony przeciwporażeniowej 
przy uszkodzeniu i ich wymagania. Klasy ochronności odbiorników oraz ochrony obudów urządzeń 
elektrycznych. Działanie prądu przemiennego i stałego na organizm człowieka.        
                                                       
4.  Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.    
 Zasady eksploatacji . Dokumentacja eksploatacyjna i techniczna w zakładzie pracy. Instrukcje 
eksploatacji oraz ich wymagania dla poszczególnych urządzeń i  instalacji elektroenergetycznych. 
Oględziny i przeglądy urządzeń . Norma PN – EN 50110 . Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 
 
5. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, środowiska oraz 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy.  
Zasady bhp , p.poż. Wykonywanie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych pod napięciem , w 
pobliżu napięcia i po wyłączeniu napięcia . Prace bez polecenia na pracę i na polecenie pisemne. 
Organizacja pracy . Sprzęt ochronny . Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zasady 
postępowania podczas pożaru . Wyposażenie obiektów w sprzęt przeciw pożarowy.  Budowa i 
działanie gaśnic i ich oznaczenia . Zagrożenia podczas gaszenia pożaru. Wpływ na środowisko urządzeń 
i instalacji elektroenergetycznych.                                                                              

 

 

Uwaga: po szkoleniu konieczne jest złożenie egzaminu. Ustawowy koszt egzaminu to 200  zł brutto. 

 


